Meremäe Kooli pikapäevarühma kodukord

Pikapäevarühmas käivad õpilased 1.-5. klassini ning erandjuhul ka 6.klassi õpilased, kes kasutavad
kooliskäimiseks koolibussi.
Õpilane arvatakse pikapäevarühma lapsevanema avalduse alusel.
Pikapäevarühm töötab E-N 13.00-16.00
R
12.00-14.00 (koolibussi ootavatele lastele)
Pikapäevarühma õpetaja andmed: Agnes Viitkar telef. 56138056

agnes.kuu@mail.ee

Pikapäevarühma kodukord
- Pärast viimast tundi tuleb õpilane iseseisvalt koos oma asjadega pikapäeva klassi.
- Pikapäevarühmas ollakse üksteise vastu viisakad ja sõbralikud.
- Koolimajas viibides oleme vaikselt, arvestame teistega ja ei käitu agressiivselt.
- Pikapäevarühmas on keelatud lüüa, narrida või kiusata muul moel rühmas viibijaid.
- Ilma kaasõpilase loata ei võta ja ei puutu tema isiklikke asju.
- Pikapäevarühmas tehakse järgmise päeva kodutööd ära, et õhtul oleks aega oma hobide jaoks.
- Pikapäevas koristab iga laps ise enda järelt oma töölaua ja paneb asjad oma kohtadele.
- Õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, lauamängud, ajakirjad
- Õues viibime vaid koolimaja territooriumil.
- Ainult koos pikapäevarühma ja õpetajaga tohib õues viibides lahkuda kooli territooriumilt.
- Pikapäevarühmast tohib õpilane lahkuda tavapärasest varem. Lapsevanem on jätab päevikusse
selle kohase kirjaliku teate või helistab õpetajale.
- Õpilane teavitab enne lahkumist pikapäeva juhendajat.
- Omavoliliselt, ilma õpetaja ja lapsevanema loata, lahkunud õpilasest teavitab õpetaja koheselt
Lapsevanemat ning tegutseb edasi vastavalt kriisiplaani osale, kus õpilane on õpetajate
teavitamata lahkunud kooli territooriumilt.
Ajakava
13.00-14.00

Õpilaste kogunemine, vaba teema ja kodutööd

14.00-15.00

Kodutööd, tubased mängud, huviringid, õhtuoode

15.00

1.ringi koolibuss

15.00-16.00

Õuemängud, huviringid

16.00

2.ringi koolibuss

Õpilase lapsevanem:
- esitab taotluse õpilase vastuvõtmiseks pikapäevarühma;
- selgitab lapsele punkthaaval pikapäevarühma kodukorda, vajadusel mitmeid kordi;

- räägib lapsele miks ei tohi karjuda ja lärmata siseruumides, lüüa kaasõpilasi või neid kiusata ja
narrida;
- teavitab õpetajat kui õpilane peab varem lahkuma, kirjutab teatise päevikusse või suuliselt
õpetajale (Agnes Viitkar tele. 56138056 )

Pikapäevarühma õpetaja:
- vastutab pikapäevarühma tegevuse ja selle toimimise eest;
- jälgib laste käitumist kaasõpilaste suhtes;
- suunab õpilasi iseseisvalt järgmise päeva kodutöid ära õppima;
- juhendab ja abistab õpilasi ülesannete ja koduste tööde tegemisel;
- ei vastuta koduste ülesannete kvaliteedi eest;
- suunab õpilased huvialaringidesse, bussile või koju;
- täidab pikapäevarühma päevikut;
- jälgib, et õpilased ei rikuks pikapäevarühma ja kooli kodukorda;
- omavoliliselt, ilma õpetaja ja lapsevanema loata, lahkunud õpilasest teavitab õpetaja telefonitsi
koheselt lapsevanemat ning kooli direktorit;
- pikapäeva õpetaja on pikapäevarühma ajal kättesaadav vaid telefonitsi;
- teavitab klassijuhatajat või lapsevanemat lapse heaõpilasliku käitumistavade rikkumisest.

11.11.2020
Fee Tamm
Meremäe Kooli direktor

